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Studera som vuxen



Är du intresserad av att arbeta med service?
Den här lärlingstbildningen erbjuder två spår:

service inom städ 
service inom mat och servering.

Efter avslutad utbildning kan man jobba på hotell, campinganläggningar, snabbmats-
restauranger, företagsmatsalar eller på städföretag.

Du får lära dig att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god ser-
vice. Systematisk städning och underhåll, organisation, planering och inredning och 
hur detta påverkar gästens och kundens upplevelse. Utbildningen passar dig som vill 
jobba i ett kreativt yrke. Du trivs i en serviceinriktad miljö med högt tempo och varie-
rande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar.
 
Att gå en lärlingsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen innebär utbild-
ning på en arbetsplats - minst 70 procent av tiden arbetar man praktiskt. Då följer 
man handledarens arbetstider vilket innebär dag-, kvällstid och helger. Övrig tid del-
tar du i schemalagda teoretiska studier på Arvika Näringslivscentrum.
 
Kurser som ingår:
400 poäng nationella kurser samt 150 poäng orienteringskurser på grundläggande 
nivå
Gymnasiekurs/Kurskod/poäng Orienteringskurs/poäng

Service och bemötande 1/SEVSEV01/100 Digital kompetens 50 gyp

Frukost och buffeservering 100 Studieteknik 50 gyp
Våningsservice 1 100 Arbetsmarknad och Yrkesliv 50 gyp
Inriktningskurser:

Våningsservice 2 100

Matlagning 1 100

Lärlingsutbildningen ger gymnasiebetyg vid godkänt genomförande. Utbildningen är 
studiemedelsberättigande. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och skydds-
kläder.

Utbildningstid: 27 veckor,  augusti till december 2020, start vecka 32
Studietakt: Heltid, enligt schemalagd teori och arbetsplatsens schema
Plats: Teori ges på Arvika Näringslivscentrum, den praktiska utbildningen sker på 
olika lärlingsplatser i Arvika samt anslutande orter. 
Sista ansökningsdag: 15 juni 2020

Behörighetskrav för sökande: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 
på grundläggande nivå och körkort.
Vid antagning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Intervju tillsammans med representanter från företagen under urvalsprocessen.

Har du frågor kan du maila till info.vlc@aanc.se eller ringa Vägledningscentrum på 
telefonnr. 0570-749 287 eller 0570-749 289. 
Lärare Sören Room svarar också på frågor via mail till soren.room@aanc.se.
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